
                                                                      

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

  DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0000863-40.2015.815.0000.
ORIGEM: 8ª Vara  Cível da Comarca da Capital. 
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Banco Safra S/A.
ADVOGADO: Nelson Paschoalotto. 
AGRAVADO: Juliana Lustoza Silva.
ADVOGADO: Antônio Mendonça Monteiro Júnior. 

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  BUSCA  E  APREENSÃO. 
DEPÓSITO  REALIZADO  PELA  DEVEDORA  FIDUCIANTE  NO  VALOR 
INDICADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO NA PETIÇÃO INICIAL. CUSTAS E 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  A  SEREM  ESTABELECIDOS  NO 
JULGAMENTO  DE  MÉRITO.  RECURSO MANIFESTAMENTE 
IMPROCEDENTE.  INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  557,  CAPUT,  DO  CPC. 
SEGUIMENTO NEGADO.

Considerando que não houve  desacordo entre o valor indicado como devido pelo 
Autor na petição inicial e aquele efetivamente pago pela Agravada, além de que o 
eventual  pagamento  de  custas  processuais  e  honorários  de  sucumbência  será 
resolvido  no  julgamento  de  mérito  da  ação  de  busca  e  apreensão,  a  Decisão 
agravada deve ser mantida. 

Vistos etc.

O Banco Safra S/A  interpôs  Agravo de Instrumento contra  a  Decisão 
proferida pelo Juízo da 8.ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 59, nos autos da 
Ação de Busca de Apreensão, ajuizada em desfavor de Juliana Lustoza Silva, que 
tornou  sem  efeito  a  liminar  de  busca  e  apreensão  anteriormente  concedida, 
determinando a restituição do veículo à Agravada, uma vez que ela purgou a mora. 

Argumentou que  o Juízo não observou os preceitos do  artigo 3º, § 2º, do 
Decreto Lei nº 911/69, com redação alterada pela Lei 10.931/04,  quando aceitou o 
pagamento efetuado pela Agravada, que se destinava a purgar a mora, uma vez que 
não houve o depósito integral da dívida de R$ 6.877,06, mas apenas do equivalente 
às parcelas vencidas e vincendas no importe de R$ 6.509,60, f. 56, sem os devidos 
acréscimos de atualização monetária, custas processuais, honorários advocatícios e 
carbtizz. 

Sustentou que a Decisão lhe causa prejuízos, uma vez que não há garantias 
de que os R$ 367,46 pendentes serão pagos pela Agravada após o cumprimento da 
Decisão,  que  inclusive  determinou  a  liberação  do veículo,  e  este procedimento 
implica na baixa do gravame administrativo. 



Pugnou  pela  atribuição  do  efeito  suspensivo  à  Decisão  Agravada  e,  no 
mérito, pelo provimento do Recurso para que  seja ela reformada e  restabelecida a 
liminar de busca e apreensão do veículo anteriormente concedida. 

É o Relatório. 

Dispõe o artigo 3º, § 2º, do Decreto Lei nº 911/69, com redação alterada pela 
Lei  10.931/041, que  no prazo de  cinco dias  após  executada a  liminar,  o  devedor 
fiduciante  poderá  pagar  a  integralidade  da  dívida  pendente,  segundo  os  valores 
apresentados  pelo  credor  fiduciário  na  inicial,  hipótese  na  qual  o  bem  lhe  será 
restituído livre do ônus.

O Agravante  na  petição  inicial,  f.  17/19,  da  ação  de  busca  e  apreensão 
informou  que o  débito  integral  da  devedora  fiduciante  era  equivalente  a  R$ 
6.509,60, importância atribuída também ao valor da causa e constante da planilha de 
débito, f. 20, não havendo qualquer menção na peça exordial que a dívida era de R$ 
6.877,06. 

Não havendo desacordo entre o valor indicado como devido pelo Autor na 
petição  inicial  e  aquele  efetivamente  pago  pela  Agravada,  o  Juízo  observou  os 
preceitos  legais  ao proferir  a  Decisão  agravada,  pelo  que  não  observo  a 
verossimilhança das alegações apresentadas pelo Agravante. 

Eventual  pagamento  de  custas  processuais  e  honorários  de  sucumbência 
devem ser resolvidos no julgamento de mérito da ação de busca e apreensão,  e 
serem apurados em sede de execução do julgado, motivo pelo qual também não 
vislumbro o periculum in mora. 

Posto  isso,  considerando que o  Agravo  é  manifestamente  improcedente,  nos 
termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, nego-lhe seguimento.

 

Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa-PB, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
                            Relator.

1 Decreto-Lei nº 911/69 - Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a 

mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou 
terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, 
podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no  caput,  consolidar-se-ão a propriedade e a 
posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 
quando for  o  caso,  expedir  novo certificado de registro de propriedade em nome do credor,  ou de 
terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 
2004)

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 
valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 
ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
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